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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Seorang inspirator merupakan orang yang membuahkan karya 

maupun hasil pemikiran yang mampu menjadi penggugah kesadaran bagi 

orang lain. Dalam kaitannya dengan musik, sang inspirator dapat 

merupakan seorang komposer, pemain, guru atau dosen, mau pun 

seseorang yang menunjang kemajuan musik dalam segala sisi. Pencapaian 

mereka menuntut komitmen, kemauan, dan kerja keras yang sangat tinggi 

dalam mengembangkan diri sehingga karyanya dapat menginspirasi orang 

lain untuk melakukan tindakan yang sama. Hal tersebut membuat penulis 

menyadari bahwa selama menjalani perkuliahan penulis masih banyak 

mengalami  kekurangan. Penulis seringkali mudah putus asa saat 

mendapati sebuah halangan dalam perkuliahan serta berlatih musik. Hal 

ini berdampak pada menurunnya semangat belajar yang membuat 

perkembangan penulis menjadi lambat. Salah satu hal yang dirasakan 

sebagai halangan adalah konser atau bermain gitar untuk orang lain. 

Penulis masih merasa gugup dan enggan untuk melatih kepercayaan diri. 

Sebenarnya banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh fakultas yang 

kurang dimanfaatkan oleh penulis. Salahsatunya, yakni fakultas 

memberikan kesempatan konser pra-resital, tetapi tidak diambil oleh 

penulis. Hal itu sangat mempengaruhi mental dan semangat penulis saat 

benar-benar mempersiapkan dan menjalani resital gitar. Halangan lainya 

adalah kedisiplinan dalam hal latihan, sehingga mempengaruhi teknik, 

dinamika, dan stamina saat menjalani resital tersebut. Masih banyak 

kekurangan lainnya yang dilakukan penulis berkaitan dengan teknik dan 

dinamika saat menjalani tampil dalam resital. Pada saat menyajikan 

repertoar terakhir, tangan penulis sudah mengalami kelelahan sehingga 

mempengaruhi konsentrasi dan kenyamanan bermain gitar. Banyak posisi 

tangan kiri yang sebenarnya bisa dijangkau dengan baik namun 
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kenyataannya mengalami kendala saat mengeksekusi posisi-posisi 

tersebut. 

 

 

B. Saran 

Penulis memiliki saran yang perlu diperhatikan sebelum 

melaksanakan konser resital yaitu: 

1. Latihan teknik mau pun penguasaan repertoar secara mandiri, rutin, 

teratur dan disiplin. 

2. Rutin melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk 

mengevaluasi hasil latihan mau pun analisis repertoar. 

3. Latihan kepercayaan diri yang bisa dijalani dengan cara menampilkan 

beberapa repertoar untuk penonton dengan jumlah yang kecil terlebih 

dahulu, kemudian menambah jumlah penonton secara berkala. 

4. Menyiapkan materi repertoar yang akan dimainkan, serta melakukan 

analisis repertoar dalam hal struktur mau pun dinamika. 

5. Berusaha untuk menikmati, dan menghayati repertoar yang akan 

dimaikan dengan cara mendengarkan, merekam permainan sendiri, 

dan memainkan lagu tersebut secara berulang-ulang. 

6. Menyiapkan kepanitiaan jauh-jauh hari sebelum resital dilaksanakan. 

7. Memeriksa kesiapan instrumen yang akan digunakan dengan cara 

mengganti senar (hard tension atau medium tension) sesuai kebiasaan 

dan kenyamanan kira-kira seminggu sebelum resital. 

8. Mengerjakan materi tertulis jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan 

resital dilaksanakan. 


